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Importância do bom atendimento 

O varejo apresenta quedas em suas vendas nesse inicio de 
ano, o IBGE (2016)  divulgou o volume de vendas do  varejo 
período acumulado de janeiro a novembro de 2015 (-4,0) e para os 
últimos 12 meses   (-3,5%) registrando a pior quede desde 2003.  

Em meio a restrição de crédito, renda menor e inflação mais 
alta, o comércio varejista foi influenciado ainda pela confiança dos 
consumidores. Nas comparações que envolvem o ano anterior, o 
volume de vendas do varejo ampliado apresentou resultados 
negativos, com quedas de 13,2% em relação a novembro de 2014, 
a mais acentuada da sua série histórica, recuo de 8,4% no 
acumulado do ano e de 7,8% no acumulado dos últimos 12 meses.  

Com um cenário não otimista para vendas sugiro ao varejo, 
rever suas praticas de bom atendimento. Se você não tem recebido 
muitas reclamações de seus clientes, não pense que isso quer dizer 
que você tem o melhor serviço.  

Pesquisas mostram que apenas 4% dos clientes insatisfeitos 
reclamam. Os outros 96% não se dão ao trabalho de reclamar com 
sua empresa, simplesmente vão para concorrência e você não fica 
sabendo do problema.  

Para cada cliente que reclama com você, existem em média 
outros 26 clientes com problemas. Normalmente, 6 deles são 
graves. Sabe por que  a maioria dos clientes não reclama? Simples 
não acreditam que vai resolver alguma coisa, a empresa não se 
importa.  

Imagine-se na condição de cliente: - quantas vezes já tentou 
reclamar com empresas que não lhe atenderam bem ou com as 
quais teve problemas? O seu problema foi resolvido prontamente? 
Como a sua reclamação foi recebida? Para uma loja ter um bom 
atendimento, é preciso ter bons vendedores, balconistas e 
atendentes muito bem treinados.  

Neste final de ano ao realizar minhas compras, tive uma 
experiência muito desagradável ao adquirir um produto em uma 
loja, isso me levou a apontar algumas normas que podem auxiliar 
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sua equipe a buscar um bom atendimento e não decepcionar seu 
público alvo. O conhecimento global sobre os procedimentos e 
serviços da empresa, as características dos produtos, estoque, 
funcionamento, opções, níveis de assistência e garantias, técnicas 
de vendas e comunicação são imprescindíveis.  

Tudo deve estar preparado, aparência, antes de iniciar suas 
atividades verifique se tudo está organizado, limpo, e se sua 
aparência é condizente. Verifique as metas de vendas, faça um 
momento de motivação com sua equipe, respire fundo, concentre-
se e eleve seu sucesso do dia.  

Mas cuidado: este processo deve começar antes de atender 
ao cliente. Nunca  com ele à sua frente. Inicie seu dia no horário, 
todos os envolvidos devem posicionar sorridentes e saudar os 
clientes com ênfase. Não comece  com o  famigerado: “Pois não, 
deseja alguma coisa?”.  

O não  é a negação da  ação, o “deseja alguma  coisa?” é 
redundante. Se alguém entrar para comprar ou solicitar informações 
e você fizer a pergunta, ele vai achar você um medíocre, ou poderá 
dar uma resposta mal educada. Priorize dizer “Em que  posso 
ajuda-lo?” , ou  “É um prazer recebe-lo em nossa loja”, ou “Olá 
como vai?  

Recepcione como se fosse um velho amigo, assim é fácil 
iniciar um dialogo e, sem perceber, você faz várias perguntas e 
identifica suas reais necessidades, desejos e  emoções. Lembre-se, 
saber ouvir é tão importante quanto falar.  

Vendedores ansiosos, de mau humor ou que não conhecem 
os produtos oferecidos são alguns dos tipos de atendente que 
incomodam e chegam a espantar clientes. É comum vivenciarmos 
erros como: - abordar o cliente na porta da loja, vendedores  mal 
esperam o cliente entrar na loja para abordá-lo incomodam e 
podem fazer o consumidor desistir da compra.  

Não se  esqueça, procure dar espaço ao cliente, deixá-lo olhar 
os produtos e se manter no campo de visão dele, pronto para ajudá-
lo. Procure observá-lo por um tempo, deixá-lo à vontade e depois  
oferecer ajuda; ficar de braços cruzados, sentado ou com uma 
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expressão mal-humorada faz com que os clientes evitem a 
abordagem; - o vendedor deve se mostrar disposto a ajudar.  

O cliente percebe quando há má vontade no atendimento; não 
subestimar o poder de compra do cliente principalmente em lojas de  
artigos de  luxo, não julgue o cliente pela roupa simples, como 
chinelos e bermudas. Esse cliente deve ser tratado da mesma 
forma como qualquer outro, não faça pré julgamento; - não mostre 
produtos que não têm a ver com o que o cliente pediu, há 
atendentes que insistem para que o cliente compre algo diferente 
do que desejava.  

Por  exemplo, pode  ser evitado com algumas perguntas: se o 
cliente pede um terno, o vendedor pode perguntar para qual 
ocasião seria. Um terno para casamento é diferente de um usado 
no trabalho. Dessa forma, o atendente consegue ser mais assertivo 
nas opções que vai mostrar ao compradorna; - desconhecer os 
produtos da loja, o cliente pergunta algo sobre um produto e o 
atendente não sabe responder. Estas são algumas das estratégias 
de como fazer um bom atendimento e  encantar seus clientes. Em 
momentos de queda de vendas e recessão o atendimento deve ser 
priorizado.  


